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Глава 9 
Методи оцінки інвестиційних 

проектів 
 
Даною главою розпочинається розгляд питань управління інве-

стиціями. Крім визначення поняття та класифікації інвестиційних 
проектів, основна увага приділяється методам оцінки. В цій частині 
представлено усі основні методи оцінки інвестиційних проектів, як 
прості, так і такі, що використовують дисконтування грошових по-
токів: період окупності, чиста теперішня вартість, внутрішня норма 
прибутковості, індекс прибутковості та балансова норма прибутку. 
Надано порівняльну характеристику методів та аналізуються основні 
проблеми їх використання, що пов’язані з типом проекту, множинні-
стю внутрішньої норми прибутковості, масштабом та тривалістю 
життєвого циклу проекту. 
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9.1. Поняття та класифікація інвестиційних проектів 
 
Розвиток сфери бізнесу незалежно від етапу його становлення, 

масштабів, галузі або країни: заснування нового підприємства, розши-
рення існуючого, диверсифікація та ін. – передбачає наявність та по-
стійний приплив підприємницьких ідей. Це і розробка та впроваджен-
ня нових видів продукції та послуг, покращення технології виробницт-
ва, захоплення нових ринків, диверсифікація продукції тощо. Наяв-
ність підприємницьких ідей є ознакою якісного менеджменту. Так, у 
процесі своєї діяльності фірми приймають рішення, що торкаються 
інвестицій в основні активи. На практиці проблеми прийняття таких 
рішень пов’язані не тільки з окремими інвестиційними проектами, а 
частіше, виходячи з обмеженого бюджету, з формуванням набору ін-
вестиційних проектів – капітальним бюджетуванням9. Отже, бюджет 
капіталу – це план інвестицій в основні активи. В цілому інвестування 
не обов’язково пов’язано з основними активами, оскільки може тягну-
ти за собою необхідність, наприклад, розширення розміру виробничих 
запасів, а це вже відноситься до оборотних активів. 

Результати рішень щодо доцільності інвестування мають дуже 
велике значення для підприємства. Від їх обґрунтованості залежить 
успіх конкурентної боротьби на ринку. Впровадження того чи іншого 
проекту приводить до змін багатьох аспектів діяльності підприємства, 
що необхідно враховувати при виконанні оцінок. В обґрунтуванні ін-
вестиційних проектів мають враховуватися також і зміни у зовнішньо-
му середовищі, що очікуються протягом дії проекту. 

Рішення щодо реалізації інвестиційного проекту залежить від 
наступних основних обставин: (1) обсягу капітальних витрат, (2) тер-
міну дії проекту, (3) ринкового процента, (4) суми грошових потоків, 
що очікується отримати, та (5) рівня ризику.  

Природно, що підприємства можуть генерувати безліч ідей ін-
вестиційних проектів: від переоснащення виробництва до встановлен-
ня автоматичної охоронної системи на складі і підвищення кваліфіка-
ції заступника директора фірмового магазину. Тож і класифікація про-
ектів мала б вийти досить громіздкою. Через це розглянемо типи інве-
стиційних проектів так, як вони подані у Е.Брігхем (стор. 389). В зале-
жності від напрямку використання коштів, задач, що вирішуються під-
приємством, та характеру фінансування виділяються проекти заміщен-
ня, раціоналізації витрат, експансії й неприбуткові проекти.  

                                                           
9 Капітальне бюджетування – процес планування витрат щодо зміни активів, грошо-

ві потоки від чого очікуються протягом терміну, що перевищує один рік. 
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1. Проекти заміщення. Вони виникають внаслідок того, що облад-
нання зношується фізично та морально і для підтримки необхід-
ної прибутковості виробництва такі основні засоби мають бути 
заміщені новими. Основні витрати підприємства – це вартість 
придбання та налагодження нових основних засобів, вартість 
демонтажу старого мінус виручка від його реалізації. Основна 
мета полягає у налагодженні випуску удосконаленої або нової 
продукції.  

2. Проекти раціоналізації витрат. Це проекти, що також передба-
чають заміщення старих основних засобів на нові, але з метою 
підвищення продуктивності або скорочення витрат. Природно, 
що основний акцент в обґрунтуванні має бути зроблено на оцін-
ці напрямків та розмірів скорочення операційних витрат. 

3. Експансія існуючих продуктів або ринків. Головною складовою 
обґрунтування таких проектів є докладний аналіз ситуацій на іс-
нуючих ринках продукції. Фінансові оцінки покладаються на 
визначену величину обсягів реалізації, які носять певний харак-
тер невизначеності.  

4. Експансія нових ринків або товарів. Зміст подібних проектів 
стосується диверсифікації діяльності фірми, що більше відно-
ситься до стратегічних рішень. Хоча з диверсифікацією й 
пов’язано скорочення підприємницьких ризиків, власне проекти 
викликають суттєві витрати і тому мають докладно обґрунтову-
ватися. 

5. Неприбуткові проекти. Більшою мірою такі проекти мають ме-
тою уникнення збитків, що виникають внаслідок державного ре-
гулювання або через вплив профспілок. 

6. Інші проекти. До цього типу віднесено проекти, що, пов’язані, 
наприклад, з підтримкою іміджу фірми, її вищого адміністрати-
вного персоналу тощо. 
 Незважаючи на різноманітність інвестиційних проектів, існує 

певна універсальна процедура обґрунтування. Вона полягає у наступ-
ному: 
1. Визначається вартість капітальних витрат на здійснення проек-

ту. 
2. Оцінюються усі можливі грошові потоки протягом терміну дії 

проекту, включаючи й вартість активу на визначену кінцеву да-
ту – ліквідаційну вартість. 

3. Оцінюється ризик проектованих грошових потоків.  
4. Обґрунтовується вартість капіталу, або коефіцієнт дисконтуван-

ня грошових потоків. 
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5. Розраховується теперішня вартість очікуваних грошових пото-
ків. 

6. Здійснюється порівняння теперішньої вартості очікуваних гро-
шових потоків від проекту з теперішньою вартістю необхідних 
капітальних витрат. 
 
 
 

9.2. Методи оцінки інвестиційних проектів 
 
Для оцінки інвестиційних проектів у практиці використовують 

наступні основні методи: (1) простий та модифікований період окуп-
ності; (2) чисту теперішню вартість; (3) внутрішню норму прибутково-
сті; (4) простий та модифікований індекс прибутковості; (5) балансову 
норму прибутку. 

Період окупності 
Розглянемо простий приклад. Нехай компанія має у своєму ін-

вестиційному портфелі два проекти А і В. Грошові потоки по проектах 
наведені у табл. 52. 

 
Таблиця 52 

 

Грошові потоки по проектах компанії 
 

Кумулятивний грошовий потік Рік Проект А Проект В 
Проект А Проект В 

0 -1700 -1500 -1700 -1500 
1 600 200 -1100 -1300 
2 500 300 -600 -1100 
3 400 400 -200 -700 
4 300 500 100 -200 
5 200 600 300 400 
 300 500   

 

Період окупності (payback period – PB) – період, протягом якого 
вхідні грошові потоки по проекту повністю покриють початкові капі-
тальні вкладення.  

Отже, на нашому прикладі це відбудеться по проекту А через 
3,67 року (дріб визначається як сума, що підлягає покриттю в остан-
ньому з “непокритих” років, поділена на суму грошового потоку у да-
ному році, або по проекту А – 200/300 = 0,67). Період окупності проек-
ту В складає 4+0,33 = 4,33 року.  
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Коли проекти взаємовиключні10, рішення щодо інвестування 
буде прийнято на користь проекту з меншим періодом окупності (А). 

Таким чином, 
Оскільки протягом часу гроші втрачають свою вартість, більш 

корисним для врахування цього феномену є модифікований показник 
періоду окупності. Процедура розрахунку залишається тією ж самою, 
однак грошові потоки дисконтуються, виходячи з прийнятого коефіці-
єнта дисконтування (табл. 53). 

 
Таблиця 53 

 

Грошові потоки по проектах компанії 
 

Дисконтований 
грошовий потік 

Дисконтова ний 
кумулятивний 
грошовий потік 

Рі
к 

П
ро
ек
т 

А
 

П
ро
ек
т 

В
 

(P
V

IF
) 

П
ро
ек
т 
А

 

П
ро
ек
т 
В

 

П
ро
ек
т 
А

 

П
ро
ек
т 
В

 

0 -1700 -1500 1,0000 -1700,00 -1500,00 -1700,00 -1500,00 
1 600 200 0,9346 560,75 186,92 -1139,25 -1313,08 
2 500 300 0,8734 436,72 262,03 -702,53 -1051,05 
3 400 400 0,8163 326,52 326,52 -376,01 -724,53 
4 300 500 0,7629 228,87 381,45 -147,15 -343,09 
5 200 600 0,7130 142,60 427,79 -4,55 84,71 
  300 500      

 

Дисконтування здійснено в таблиці умовно з розрахунку 7%. Як 
видно, проект А за визначений період взагалі не досягає точки окупності. 
Натомість проект В має цей показник на рівні 4+ 343,09/427,79 = 4,80.  

 
 

                                                           
10 Незалежні проекти – такі, коли рішення щодо одного не впливає на рішення щодо 

іншого. Взаємовиключні проекти – такі, що з їх набору може бути реалізовано лише 
один.  

РВ = 

Кількість років до остан-
нього,  

де витрати повністю  
відшкодовані  

+ 

Невідшкодований у цьому році 
залишок витрат  

Грошовий потік у  
даному році  
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Чиста теперішня вартість 
Одним з методів, який чи не найбільш вживаний у практиці оці-

нки інвестиційних проектів, являється метод визначення чистої тепе-
рішньої вартості (Net Present Value – NPV). Показник NPV дорівнює 
теперішній вартості чистих грошових потоків, що дисконтовані на ва-
ртість капіталу: 

 

( )
,)(

10
,∑ ∑

=

⋅=
+

=
n

t

n

t
tktt

t PVIFCF
k

CFNPV  

 
де CFt – очікувані чисті грошові потоки у період t; k – вартість 

капіталу. 
Зрозуміло, що капітальні вкладення, незважаючи на те, протя-

гом якого часу вони будуть здійснюватися, приймаються зі знаком 
мінус, оскільки означають витрати. 

Якщо NPV<0, це означає, що капітальні витрати перевищують 
теперішню вартість усіх додатних грошових потоків, узятих за період 
існування проекту. Коли NPV = 0 або близька до нього, рішення слід 
приймати обачливо, враховуючи ризики зменшення вартості очікува-
них грошових потоків. У цілому проект приймається якщо NPV >0. 

 
Таблиця 54 

 

Грошові потоки по проектах компанії 
 

Дисконтований грошовий потік Рік Проект А Проект В (PVIF) Проект А Проект В 
0 -1700 -1500 1,0000 -1700,00 -1500,00 
1 600 200 0,9346 560,75 186,92 
2 500 300 0,8734 436,72 262,03 
3 400 400 0,8163 326,52 326,52 
4 300 500 0,7629 228,87 381,45 
5 200 600 0,7130 142,60 427,79 
 300 500 NPV -4,55 84,71 

 

З таблиці видно, що теперішня вартість додатних грошових по-
токів по проекту В перевищує капітальні інвестиції. Отже, цей проект 
доцільно запроваджувати. 

Внутрішня норма прибутковості 
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Показник внутрішньої норми прибутковості (IRR) відповідає на 
питання, за умов якої норми дисконтування теперішня вартість усіх 
грошових потоків від проекту за термін його дії буде дорівнювати те-
перішній вартості капітальних інвестицій.  

Показник не так просто розраховувати, тож можна скористатися 
MsExсel, де серед вкладених функцій можна знайти й визначення IRR.  

Рішення приймається на користь того проекту, де IRR є біль-
шою. У випадку, коли проекти є незалежними, IRR по кожному з них 
порівнюється з очікуваною вартістю капіталу підприємства. У всякому 
разі приймаються ті проекти, де IRR більше WACC. 

Індекс прибутковості 
Індекс прибутковості звичайно розраховується як відношення 

суми грошових потоків від реалізації проекту, що очікуються після 
здійснення інвестицій, до суми інвестицій: 
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Для проектів тривалого періоду існування використовується 

модифікований індекс прибутковості, де для оцінки розраховують ди-
сконтовані грошові потоки.  

Балансова норма прибутку 
AAR (average accounting return) – середньорічні доходи від проекту 

за мінусом податків та амортизації, поділено на середню бухгалтерську 
вартість інвестицій протягом життєвого циклу проекту (табл. 55). 

 
Таблиця 55 

 

Розрахунок балансової норми прибутку (AAR) 
 

Роки 0 1 2 3 4 5 
Виручка -500 433 450 267 200 133 
Витрати   200 150 100 100 100 
CF до оподаткування  233 300 167 100 33 
Амортизація   100 100 100 100 100 
Дохід до оподаткування  133 200 67 0 -67 
Податок (30%)  40 60 20 0 -2011 
Чистий дохід  93 140 47 0 -47 

                                                           
11 Від’ємна величина виникає, навіть якщо компанія продовжує бути прибутковою. 
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Середній чистий дохід = (86+130+44+0-44)/5=46,6. 
Середні інвестиції =(500+400+300+200+100+0)/6=250. 
Отже, AAR = 43,2/250•100 = 17,3%. Далі отримана величина по-

рівнюється з цільовим рівнем бухгалтерської прибутковості. 
Необхідно мати на увазі, що у розрахунках в таблиці використо-

вуються бухгалтерські дані щодо вартості інвестицій та чистого дохо-
ду, а не CF, як у випадку NPV. Крім того, отримані результати не дис-
контуються. 

Недоліком цього методу є те, що невідомо, якою є цільова нор-
ма прибутковості: бухгалтерська чи ставка дисконту ринку. 

 
 
 

9.3. Порівняльна характеристика методів оцінки 
інвестиційних проектів 

 
Найбільш поширеним методом оцінки інвестиційних проектів є 

NPV. Разом з цим у практиці його використання часто виникають пи-
тання, що потребують додаткового аналізу. Наприклад: 
– Які грошові потоки враховувати? 
– Як включити до розрахунків грошові потоки, що будуть мати 

місце після закінчення терміну дії проекту? 
– Як враховувати ризик неотримання грошових потоків? 
– Як визначити коефіцієнт дисконтування? 

Найпопулярнішою альтернативою NPV є показник РВР. Однак 
для його використання слід встановити базу порівняння отриманих 
результатів. Крім того, простий РВР не дисконтує грошові потоки 
(CF). Не враховуються також CF за межами періоду. 

РВР використовується у великих компаніях при експрес-оцінці 
відносно малих проектів. Через велику кількість рутинних рішень, що 
приймаються, він забезпечує певну швидкість розрахунків. 

Оскільки інвестиційне рішення – це сукупність одночасних рі-
шень, що приймаються на різних рівнях ієрархії управління, метод 
забезпечує встановлення “короткої” межі для оцінки пропозицій, що 
важливо для малих компаній з гарними перспективами розвитку та 
обмеженим доступом до інвестиційних ресурсів. 

Також РВР просто зручний для експрес-оцінки й складних        
проектів. 

З іншого боку, РPB з дисконтуванням не враховує CF, що мати-
муть місце після закінчення періоду, а також втрачає простоту, прита-
манну простому РВ. 
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З огляду на це найважливішою альтернативою NPV є метод IRR. 
 

 
 

Рис. 21. Зміна внутрішньої норми прибутковості (IRR) 
по різних типах проектів 

 
 
 
9.4. Проблеми, що стосуються як незалежних, 

так і взаємовиключних проектів 
 
1. Особливості різних типів інвестиційних проектів: 

інвестування та фінансування. 
Якщо у першому році грошові потоки від’ємні, проект є інвес-

тиційним (рис. 21, б). Навпаки, якщо першого року отримується пози-
тивний CF, який потім просто спадає, проект належить до групи фі-
нансових (рис. 21, б, в). Прийматися такі проекти мають, коли їх IRR > 
ринкової ставки.  

2. Множинна ставка IRR (рис. 21, в). 
Як видно з рисунка, за умов різних коефіцієнтів дисконтування 

один і той же проект може мати два значення IRR. Це слід пам’ятати, 
щоб не припуститися помилок у прийнятті інвестиційних рішень. За-
гальні правила вибору проектів на основі NPV і IRR представлені у 
табл. 56. 

 
 
 

Ставка  
дисконтування 

IRR 

0 

а) 

б) 

в) 
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Таблиця 56 
 

Загальні правила вибору проектів на основі NPV і IRR 
 

Грошовий потік 
Кількість 
значень 

IRR 

IRR критерії NPV критерії 

Перший CF 
від’ємний, усі 
інші додатні 

1 

Приймається, 
коли IRR>r, не 
приймається, 
якщо IRR<r 

Приймається, 
коли NPV>0, 

не приймається, 
якщо NPV<0 

Перший CF до-
датний, усі інші 
від’ємні 

1 

Приймається, 
коли IRR<r, не 
приймається, 
якщо IRR>r 

Приймається, 
коли NPV>0, 

не приймається, 
якщо NPV<0 

Певні CF після  
першого є дода-
тними, певні CF 
після першого – 
від’ємні 

Більше, ніж 
1 

Не має значи-
мої IRR 

Приймається, 
коли NPV>0, 

не приймається, 
якщо NPV<0 

 
3. Проблеми, специфічні для взаємовиключних проектів 
1. Проблема масштабу. 
Для розуміння змісту цієї проблеми можна запропонувати зро-

бити вибір між двома взаємовиключними діловими пропозиціями. 
Пропозиція 1: ви даєте приятелю 10 грн. зараз, а він повертає вам 15 
грн. через годину. Пропозиція 2: ви даєте приятелю 100 грн. зараз, і за 
годину до вас повертається 110 грн. Порівняння альтернатив наведено 
у табл. 57. 

 
Таблиця 57 

 

Порівняння різномасштабних проектів 
 

Пропозиції Грошовий потік 
на початку Те ж за годину NPV, грн. IRR, % 

1 -10 +15 5,0 50,0 
2 -100 +110 10,0 10,0 

 

Вибір здійснюється, виходячи з оцінки суми додаткового дохо-
ду. Тож частіше, помиляючись, обирають пропозицію 2, хоча IRR 
першої пропозиції у п’ять разів вище. 
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2. Інкрементна IRR (IIRR).  
Розглянемо приклад, коли обирається здійснення проекту за ра-

хунок великих та малих інвестиційних вкладень (табл. 58). 
 

Таблиця 58 
 

Порівняння проектів з різними обсягами бюджетів 
 

Показник Грошовий потік 
на початку 

Те ж по 
закінченні NPV, (25%) IRR, % 

Малий бюджет -10 40 22 300 
Великий 
бюджет 

-25 65 27 160 

 

Саме у такому випадку є доцільним використання показника 
ІRR. 

 
Таблиця 59 

 

Випадок взаємовиключних проектів 
 

Якщо проекти 
взаємовиключні 

Грошовий 
потік на 
початку 

Те ж по 
закінченні 

NPV, 
(25%) IRR 

Грошовий потік за умов 
вибору проекту з вели-
ким бюджетом і відмови 
від проекту з малим бю-
джетом 

-25 – (-10) 
= -15 65-40 = 25 5 66,7% 

 

Очевидно, що NPV інкрементних (малих за розміром) інвести-
цій більше нуля, а ІІRR перевищує ставку дисконтування – 25%, отже, 
приймається проект з великим бюджетом. 

3. Проблема часу. 
 

Таблиця 60 
 

Дані для ілюстрації проблеми часу 
у прийнятті рішень щодо інвестиційних проектів 

 

0 1 2 3 NPV, % Роки 
    0% 10% 15% 

IRR, 
% 

Інвестиції А -10,0 10,0 1,0 1,0 2,0 0,67 0,11 16,0 
Інвестиції В -10,0 1,0 1,0 12,0 4,0 0,75 -0,48 12,9 
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Вибір, як і у попередньому випадку, здійснюється трьома        
шляхами: 
1. Порівнянням NPV двох проектів. Якщо ставка дисконтування 

нижча за 10,55%, обирається проект В з більшою NPV, і навпаки. 
2. Порівнянням IIRR та ставки дисконтування. З розрахунків або з 

рис. 22 очевидно, що IIRR=10,55, отже, NPV інкрементних інве-
стицій дорівнює 0, коли ставка дисконтування – 10,55. Далі – як 
у п. 1. 

3. Розрахунком NPV інкрементних грошових потоків. Можна ви-
значити, що NPV додатна, коли ставка дисконтування дорівнює 
0 або 10, тож обирається В. 

 

 
Рис. 22. Ілюстрація “проблеми часу” у прийнятті рішень 

щодо інвестиційних проектів 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NPVa>NPVb 

NPVa<NPVb 

NPV

4,0

2,0 

10,55 12,9 16,0 

b

a
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Терміни 
 

Капітальне бюджетування Незалежні проекти 
Проекти заміщення Модифікований період окупності 
Проекти раціоналізації витрат Чиста теперішня вартість 
Експансія існуючих продуктів 
або ринків 

Внутрішня норма прибутковості 

Експансія нових ринків 
або товарів 

Індекс прибутковості 

Неприбуткові проекти Балансова норма прибутку 
Методи оцінки інвестиційних 
проектів 

Проблема масштабу 

Період окупності Проблема часу 
Проекти взаємовиключні  

 
 
 
Питання для перевірки 

 
1. Розкрийте поняття та наведіть класифікацію інвестиційних про-

ектів. 
2. Дайте загальну характеристику методів оцінки інвестиційних 

проектів. 
3. В чому полягає метод визначення періоду окупності (простого 

та модифікованого)? 
4. Як розраховується чиста теперішня вартість? 
5. Який принцип закладено у визначення внутрішньої норми при-

бутковості? 
6. Як визначити індекс прибутковості проекту? 
7. В чому сутність, переваги та недоліки методу, що використовує 

балансову норму прибутку? 
8. Чим відрізняються інвестиційні проекти від фінансових? 
9. За яких умов має місце множинна ставка IRR? 
10. В чому постає проблема різних обсягів бюджетів проектів? 
11.  Назвіть критерії вибору проекту за різними методами. 
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Задачі 
 

Задача 85 
 

Компанія “Траст” аналізує проекти вдосконалення виробництва: 
(І) впровадження нової технології виробництва паперу і (ІІ) придбання 
додаткового пристрою до існуючого обладнання, що збільшує вироб-
ничі потужності. Підраховано, що грошові потоки за умов реалізації 
проектів складатимуть 

 

Роки Проект І Проект ІІ 
0 -550 -100 
1 80 95 
2 114 68 
3 263 53 
4 289 43 
5 260 20 

 

Вартість капіталу для видавництва складає 19%. Оберіть кра-
щий проект, використовуючи показник теперішньої вартості.  

 
Задача 86 
 

Реакцією на зростання попиту населення на гумові чоботи ме-
неджера компанії “Макаронні” є можливості (І) розширення вироб-
ництва на існуючому обладнанні і (ІІ) придбання додаткового облад-
нання для упаковки готової продукції. Обидва проекти потребують 
інвестицій у розмірі 150 тис. грн. Підраховано, що грошові потоки за 
умов реалізації проектів складатимуть 

 

Роки Проект І Проект ІІ 
0 -150 -150 
1 10 75 
2 38 50 
3 53 30 
4 69 15 
5 30  

 

Оберіть кращий проект, використовуючи показник періоду оку-
пності. Визначте періоди окупності.  
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Задача 87 
Висока якість продукції компанії “Радість на винос” дає можли-

вість збільшення обсягів випуску продукції. Менеджер компанії роз-
глядає альтернативні проекти (1) розширення виробництва на існую-
чому підприємстві і (2) будівництва нового підприємства у м. Жидачів. 
Обидва проекти потребують інвестицій у розмірі 1550 тис. грн. Підра-
ховано, що грошові потоки за умов реалізації проектів складатимуть (у 
тис. грн.) 

 

Роки Проект 1 Проект 2 
0 (1300) (1300) 
1 100 700 
2 310 550 
3 630 350 
4 880 200 
5 550 150 

 

Оберіть кращий проект, використовуючи модифікований показ-
ник періоду окупності. Визначте періоди окупності, якщо ставка дис-
контування – 18%.  

 
Задача 88 
Корпорація “Ковбаси” розглядає питання інвестицій у будівни-

цтво нового цеху і придбання сучасного обладнання. Вартість проекту 
30 млн. грн. Його реалізація забезпечує наступні грошові потоки за 
рахунок збільшення обсягів виробництва ковбас. Наприкінці четверто-
го року цех може бути продано за 6 млн. грн. Визначте чисту теперіш-
ню вартість надходжень по проекту, якщо вартість капіталу – 18%. Чи 
варто приймати проект?  

 

Роки Грошовий потік, тис. грн 
0 -30 
1 16 
2 11 
3 7.3 
4 2.3 
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Задача 89 
Фірма-салон “Меблі напрокат” розглядає питання інвестицій в 

оздоблення нового магазину. Вартість проекту 730 тис. грн. Його реа-
лізація забезпечує наступні грошові потоки за рахунок збільшення об-
сягів товарообігу: 

 

Роки Грошовий потік, тис. грн 
1 216 
2 311 
3 173 
4 153 

 

Визначте внутрішню ставку прибутковості проекту (IRR) і дайте 
пораду, чи варто купувати обладнання, якщо вартість капіталу для фі-
рми становить 14%. 

 
Задача 90 
Підприємство “Металопласт” розглядає можливість інвестицій 

у будівництво нового цеху і придбання сучасного обладнання. Вар-
тість проекту 1730 тис. грн. Його реалізація забезпечує наступні гро-
шові потоки за рахунок збільшення обсягів виробництва пластикової 
тари: 

 

Роки Грошовий потік, тис.грн 
0 -1730 
1 916 
2 511 
3 373 
4 153 

 

Наприкінці четвертого року цех з обладнанням можна продати 
за 695 тис. грн. Визначте чисту теперішню вартість надходжень по 
проекту, якщо вартість капіталу – 19%. Чи варто приймати проект? 

 
Задача 91 
Фірма “Бісмарк” купує нове обладнання за ціною 1300 тис. грн. 

Старе обладнання планується продати за 760 тис. грн. Воно було при-
дбане 4 роки тому за 1090 тис. грн. І старе і нове обладнання має 
термін зносу – 5 років. Компанія користується податковими пільгами 
на інвестиції в розмірі 20% від ціни нового обладнання. Транспортні 
витрати – 45 тис.грн, а розходи на монтаж – 109 тис. грн. У яку суму 
фактично обійдеться компанії придбання нового обладнання, якщо 
ставка податку – 35%? 
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Задача 92 
Підприємець А.Духовний хоче придбати нове обладнання для 

виготовлення піци. Вартість обладнання 11778 грн. Це дозволить йому 
отримувати протягом 5 років додатково 4000 грн. щорічно. Вартість 
капіталу для А.Духовного складає 18%. Визначте внутрішню ставку 
прибутковості проекту (IRR) і дайте пораду, чи варто купувати облад-
нання.  

 
Задача 93 
Програма вдосконалення якості продукції дає можливість 

компанії “ПЕТРОл” збільшити обсяги продажу пального. Менеджер 
компанії розглядає альтернативні проекти (1) підвищення потужності 
діючих бензоколонок і (2) будівництва п’яти нових. Обидва проекти 
потребують різних за обсягом інвестицій. Підраховано, що грошові 
потоки за умов реалізації проектів складатимуть (у тис. грн.). 

 

Роки Проект 1 
0 -130 
1 18 
2 51 
3 73 
4 88 

 

Оберіть кращий проект, використовуючи модифікований показ-
ник періоду окупності. Визначте періоди окупності, якщо ставка дис-
контування – 18%.  

 
Задача 94 
Для збільшення обсягу випуску продукції менеджер компанії 

“Чайник назавжди” розглядає можливості (А) розширення виробницт-
ва на існуючому обладнанні і (В) придбання механізованої лінії зварю-
вання корпусів чайників. Обидва проекти потребують інвестицій у 
розмірі 50 тис. грн. Підраховано, що грошові потоки за умов реалізації 
проектів складатимуть: 

 

Роки Проект А Проект В 
0 -50 -50 
1 10 20 
2 11 25 
3 13 15 
4 16  
5 30  
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Оберіть кращий проект, використовуючи показник періоду оку-
пності. Визначте періоди окупності.  

 
Задача 95 
Компанія “Одяг і виготовлення” розглядає можливість інвесту-

вання у будівництво нового цеху і придбання сучасного обладнання. 
Вартість проекту 130 тис. грн. Його реалізація забезпечує наступні 
грошові потоки за рахунок збільшення обсягів виробництва одягу для 
молоді: 

 

Роки Грошовий потік, тис.грн 
0 -130 
1 46 
2 51 
3 63 
4 13 

 

Наприкінці четвертого року цех може бути продано за 18,6 тис. 
грн. Визначте чисту теперішню вартість надходжень по проекту, якщо 
вартість капіталу – 18%. Чи варто приймати проект? 

 
Задача 96 
Менеджер по виробництву компанії “Сосиска, Лтд” запропону-

вав замінити застаріле обладнання новим. Компанія використовує об-
ладнання вже 3 роки і придбала його свого часу за 400 тис. грн. Нове 
коштує 700 тис. грн. Термін до списання подібної техніки – 5 років. 
Застаріле обладнання продається за 10 тис. грн. Витрати на демонтаж 
та перевезення – 4 тис. грн. Придбання нового обладнання пов’язане з 
податковими пільгами у розмірі 10%. З якою сумою фактично 
пов’язана операція заміни обладнання, якщо ставка оподаткування – 
35%? 

 
Задача 97 
Компанія “Одяг і виготовлення” розглядає можливість інвесту-

вання у будівництво нового цеху і придбання сучасного обладнання. 
Вартість проекту 120 тис. грн. Його реалізація забезпечує наступні 
грошові потоки за рахунок збільшення обсягів виробництва одягу для 
молоді. 

Наприкінці четвертого року цех може бути продано за 18,6 тис. 
грн. Визначте внутрішню ставку прибутковості проекту, якщо вартість 
капіталу – 18%. Чи варто приймати проект? 
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Роки Грошовий потік, тис. грн 
0 -120 
1 46 
2 51 
3 63 
4 13 

 
Задача 98 
Компанія “Доставка та виготовлення” розглядає варіанти двох 

інвестицій. Варіант А – це придбання обладнання гідравлічного підйо-
мника. Проект В – придбання механічного транспортеру. Менеджер 
компанії хотів би визначитися щодо проектів, використовуючи розра-
хунки NPV. Суми необхідних інвестицій та очікувані грошові потоки 
наведені в таблиці: 

 

Роки Проект А Проект В 
0 -20 -20 
1 5 16 
2 6 5 
3 7 4 
4 10  

 

1. Визначте NPV проектів за умов нульової ставки дисконтування. 
2. Визначте NPV проектів за умов ставки дисконтування 9%. 
3. Для проектів IRRA=13,25%, IRRВ=16,3%. Накресліть графік фу-

нкції NPV. 
4. Якщо проекти взаємовиключні, яким буде рішення щодо проек-

тів, якщо вартість капіталу складає 6%, 10%, 13%, 18%? 
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